
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT 
CELEBRADA EL 14 DE JUNY DE  2010. 
 
 
 
A Bellaterra a les 16:00 hores del dia catorze de juny de 2010, es reuneix la Junta Permanent de la 
Facultat en sessió ordinària sota la presidència del Sr. Degà actuant de secretari la secretària de la 
Facultat i amb l’assistència dels següents membres de la Junta: Jordi Bartroli (degà), Laia Saumell 
(secretària), Marià Baig (vicedegà), Francesc Pi (vicedegà), Antoni Teixell (vicedegà), Lluís Alsedà, 
María Luisa Arboleya, Xavier Bafaluy (cooordinador d’estudis), Carmen Baixeras, Xavier Bardina 
(coordinador d’estudis), Carles Broto (coordinador d’estudis), Natàlia Castellana, Rafael Contreras, 
Mercè Corbella, Manel del Valle (coordinador d’estudis), Elena Druguet, Juan Jesús Donaire, Neus 
Gibert,  David Gómez (convidat), Josep Enric Llebot (convidat), Josep Maria Lluch, Anna Masip 
(administradora), Agustí Nieto (convidat), Joan Reche (coordinador d’estudis), Josep Ros 
(coordinador d’estudis) i  Joan Suades. 
 
S’excusen: Josep Antoni Biosca, Martí Boada, Esteve Cardellach, José Maria Crespo, Montserrat 
Mallorquí, Carme Pechoabierto, Joan Francesc Piniella, Josep Piñol, David Saurí i Rosa Maria 
Sebastián. 
 
Amb l’ordre del dia : 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 28.04.10. 
2. Informe del degà. 
3. Situació dels estudis de Nanociència i Nanotecnologia (NiN). 
4. Aprovació, si s’escau, de les línies generals de distribució del Pressupost de Funcionament de 

l’any 2010. 
5. Aprovació, si s’escau, d’activitats que donen dret a reconeixement de crèdits de lliure elecció. 
6. Presentació i aprovació, si s’escau, dels criteris d’accés per canvi d’estudis i convalidacions 

parcials d’altres sistemes educatius als estudis de grau de la Facultat de Ciències. 
7. Afers de tràmit. 
8. Torn obert de paraules. 
 
  
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 28.04.10  
 
S’aprova, per assentiment, l’Acta de la sessió ordinària de la Junta Permanent de Facultat de 
data 28.04.10. 
 
 
2.- Informe del degà 
 
El degà informa de com va transcórrer la vaga del sector públic convocada pel dia 8 de juny. 
Explica com es van anar succeint els comunicats institucionals: 
-- El Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica havia enviat, dies enrere, un comunicat en què es 
demanava que es flexibilitzessin al màxim totes les activitats acadèmiques i així es va fer, de manera 
que el dia 8 de juny no hi havia cap activitat acadèmica programada.  
-- El divendres 4 de juny a les cinc de la tarda el Vicerectorat de Personal Acadèmic va enviar un 
comunicat sobre La verificació de la presència del professorat en el conflicte col·lectiu, però el degà 
no el va rebre fins el dilluns 7 de juny a les 11 hores i, a més, el va trobar confós. 
-- Juntament amb la Facultat de Biociències es va interpretar que ens trobàvem en el cas 3 del 
document anterior, i es va decidir elaborar un formulari, que es va dipositar al Deganat, per a que 
poguessin signar tots aquells professors que es volguessin adherir a la vaga. 
-- A les 5 de la tarda del dia 11 de juny es va enviar la llista amb els cinc professors de la Facultat 
que s’havien adherit a la vaga. 



Comenta que altres degans també van trobar el document confós, i van fer interpretacions diferents 
que han portat a conflictes. Com a conseqüència, els degans demanaran a la rectora que aquest tipus 
de controls es gestionin de manera més clara, i a poder ser, directament des del Vicerectorat de 
Personal Acadèmic, i no des dels deganats. 
 
S’obre un torn d’intervencions, però cap membre de la Junta demana la paraula. 
 
El degà recorda que a l’anterior Junta Permanent es va retirar el cinquè punt de l’ordre del dia 
“Presentació de l’adaptació del Reglament de la Facultat de Ciències”, tot i que l’adaptació del 
reglament ja s’havia enviat a tots els membres de la Junta de Facultat, i ja s’havia obert un termini 
per a presentar esmenes que va concloure amb poques esmenes presentades. Explica que ja s’ha 
solucionat el fet que va dur a parar el procés i, per tant, el degà creu que es podria reprendre 
convocant properament una Junta de Facultat per a aprovar-lo, si s’escau, i habilitant un sistema de 
vot anticipat i un període llarg de votació per a garantir quòrum suficient. 
Recorda també que l’objectiu d’aquesta adaptació és, per una part, aconseguir que els directors de 
departaments siguin sempre membres de la Junta i, per altra, suprimir les Juntes de Secció 
canalitzant les seves actuacions a través de les Comissions de Docència de les titulacions. 
 
El degà informa de ja ha estat elegit nou director del  Departament de Matemàtiques, amb efectes  
des de l’u de setembre, el doctor Pere Puig, i agraeix a l’actual director, el doctor  Lluís Alsedà, tota 
la tasca realitzada durant aquest període. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
-- J. M. Lluch està d’acord en dur a terme l’adaptació del reglament, però considera que s’hauria de 
demanar  a la UAB que abaixi els quòrums per a facilitar les modificacions dels reglaments. 
 
-- J. E. Llebot també hi està d’acord, però puntualitza que s’ha de ser curós en què tot el procés de 
votació estigui dins de la legalitat, per evitar que si un col·lectiu no hi està d’acord no s’utilitzi per 
tirar enrere la decisió.  També creu que s’ha de demanar que s’abaixi el quòrum. 
 
-- C. Broto també hi està d’acord  i demana si s’obrirà un nou termini per a poder presentar esmenes. 
-- El degà respon que s’estudiarà. 
 
Atès el recolzament demostrat per la Junta Permanent, el degà es compromet a continuar amb el 
procés d’adaptació del reglament de la Facultat. 
 
 
3.-  Situació dels estudis de Nanociència i Nanotecnologia (NiN).  
 
El degà explica que l’u de març del 2010 es va rebre un primer informe de l’ANECA en el qual hi 
havia varies recomanacions i aspectes que necessàriament havien de ser modificats per a que 
s’aprovés la proposta de Grau en Nanociència i Nanotecnologia que havia presentat la UAB. Les 
objeccions que es feien eren, bàsicament, que es dedicaven pocs crèdits al temes bàsics de la 
titulació (Matemàtiques, Física, Química i Biologia Mol·lecular), i que hi havia algunes assignatures 
programades a l’inici de la titulació que es consideraven massa especialitzades i es demanava que es 
programessin en cursos posteriors. 
 
Comenta que el que demanava l’informe sols es podia realitzar si no se seguia el model de graus de 
la UAB en què totes les obligatòries han de programar-se durant els tres primers cursos, i així es va 
pactar amb la vicerectora de Grau el poder programar assignatures obligatòries a quart curs. 
Puntualitza que l’acord a que es va arribar consistia en: 
-- treure l’assignatura Temes de Ciència Actual de 6 crèdits i a canvi programar 2 crèdits més de 
Matemàtiques, 2 de Física i 2 de Química, sense augmentar els continguts d’aquestes assignatures 
-- moure la Física Quàntica de segon curs a tercer curs amb el nom Fenòmens Quàntics. 
-- passar l’assignatura obligatòria Física en la Nanoescala de tercer curs a quart 
 



El degà segueix explicant que durant tot aquest temps es van rebre correus electrònics de la 
vicerectora en què s’assegurava que l’ANECA, amb les modificacions presentades, aprovaria la 
proposta, però que finalment el dia tres de juny es va rebre un informe final de l’ANECA 
desfavorable. Comenta que es tractava d’un informe curt, referint-se a la primera proposta, sense 
tenir en compte les modificacions enviades, i que sols afegia l’objecció que només es programaven 
29 crèdits en Nanotecnologia. Continua explicant que a més el divendres 4 de juny era el dia en què 
es tancava la llista de titulacions que apareixerien a les preinscripcions, i que la vicerectora 
s’inclinava per no oferir aquesta titulació. 
 
El degà assumeix la responsabilitat que no va acceptar aquesta decisió i que va instar al rector en 
funcions, doncs la rectora es trobava a Mèxic, que contactés amb el Departament de Recerca, 
Innovació i Universitats de la Generaltitat  per demanar oferir-la com a títol propi. Explica que  a la 
setmana següent l’ANECA ja es va posar en contacte amb la UAB per disculpar-se i assegurant que 
havia estat un mal entès i que en quinze dies es podia arreglar.     
 
El degà conclou que finalment el dilluns 7 de juny aquesta titulació va aparèixer a la preinscripció 
com a títol propi amb un preu de 2300 euros de matrícula. Afegeix que la rectora està d’acord amb la 
decisió presa,  que la setmana vinent es porta a aprovació a la Comissió de Grau i que posteriorment 
es portarà al Consell Social.                
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
-- L. Alsedà demana dos aclariments: a què es refereixen el 29 crèdits del segon informe, i com és 
que l’ANECA diu que en quinze dies podien arreglar-ho 
 
-- J. E. Llebot afirma que el degà té el suport del Departament de Física amb la decisió presa. 
Comenta que el fet de que el segon informe digui pràcticament el mateix que el primer, sense tenir 
en compte les modificacions presentades, té el caire d’aquestes decisions que venen d’instàncies 
superiors, a les que ens estan acostumant, del tipus “no ha lugar”. També considera que si hi ha un 
problema de fons, de que hi ha algun col·lectiu dins l’ANECA que s’oposi a una titulació d’aquest 
tipus, seria bo identificar-lo i demana si això es coneix. Finalment pregunta si es podria donar el cas  
que la Comissió de Grau i el Consell Social no aprovessin la decisió presa. 
 
-- D. Gómez comenta que no ha entès si via l’ANECA s’arreglarà o es tracta d’un no rotund.  
 
El degà respon a les diverses intervencions: 
-- Comenta que ningú sap ben bé a quins 29 crèdits de Nanociència es refereix l’informe. 
-- Reitera que el model de graus de la UAB ha dificultat molt l’elaboració del pla d’estudis, però ara 
ja es té el permís de la vicerectora per a passar més obligatòries a quart, de la qual cosa en pot sortir 
un pla d’estudis millorat. 
-- També opina que sembla que hi ha un problema polític i que qui ha fet l’informe no està d’acord 
en què hi hagi aquesta titulació, com va passar en el seu dia amb la Llicenciatura en Ciències 
Ambientals, doncs també ha arribat l’opinió que el pla d’estudis és excel·lent. Afegeix que també se 
sap que hi ha altres universitats que estan preparant una titulació com aquesta després de veure la 
proposta de la UAB. 
-- Explica que ara es demanarà un contrainforme a la ANECA que s’haurà de tractar en el Consejo 
de Universidades que és on, en definitiva, s’aproven el títols. 
-- Creu que el fet que la Comissió de Grau no aprovi el pla d’estudis no pot produir-se. Quant a 
l’aprovació per part del Consell Social, explica que es tracta d’una negociació per part de l’Equip de 
Govern, però que s’espera que ho entenguin atès que tampoc ha estat una situació volguda i que mai 
es va pretendre que fos un estudi propi. 
 
S’obre un nou torn d’intervencions. 
 
-- L. Alsedà també dóna suport a les gestions realitzades pel degà i manifesta diverses lamentacions: 
que a la UAB ens estiguem especialitzant en posar reglamentacions que ens dificulten les coses, i 
que ja comencem a constatar, amb aquesta i d’altres coses, com funciona l’ANECA. Creu que el que 



ha passat ens ha perjudicat, doncs hi pot haver qui cregui que el preu serà molt més alt de 2300 
euros, però que malgrat tot cal tirar endavant i aprofitar l’ocasió per a revisar una mica més la 
proposta de pla d’estudis. 
-- El degà hi està d’acord. 
 
-- R. Contreras comenta que aquests dies ja s’han rebut moltes trucades a la Gestió Acadèmica 
referents al nou títol, i que la preocupació no és tant el preu com si acabarà sent un grau oficial, i els 
temes de gratuïtat econòmica. 
-- El degà recorda que totes les titulacions de la Facultat que han començat com a pròpies han estat 
oficials molt abans que els estudiants finalitzessin els seus estudis i s’espera que hi succeeixi el 
mateix. 
 
-- J. J. Donaire creu que ens trobem davant d’un altra “anecada”, doncs es dedueix que no s’han 
mirat els papers, que resulten ser unes memòries immenses que s’han d’omplir segons els seus 
models. Pensa que des de la Facultat s’ha de demanar a la rectora que efectuï una queixa sobre el 
funcionament de l’ANECA. 
Per altra part, també considera que aquest tema no s’ha portat prou bé des de la UAB, doncs la UAB 
envia les memòries i confia en què tot ja funcionarà, i potser s’han de fer trucades telefòniques i 
gestions com a seguiment del procés. 
-- El degà hi està totalment d’acord. 
 
-- J. Ros creu que fa falta ajuda institucional per a esbrinar quines modificacions finals calen fer, 
doncs veient els dos informes no queden gens clares. 
 
 
4.-  Aprovació, si s’escau, de les línies generals de distribució del Pressupost de Funcionament de 
l’any 2010. 
 
El vicedegà d’Economia i Activitats Transversals Marià Baig explica que finalment ja han estat 
aprovats els pressupostos de la UAB, però que encara no s’han distribuït. Comenta que hi ha dues 
possibilitats per repartir-los: fer-ho com es feia darrerament o retocar el model.  
 
Atès que rebrem el mateix de l’any passat (el 80% del pressupost que es rebia abans), proposa fer el 
mateix repartiment que es va fer amb al pressupost anterior garantint que tothom rebi la mateixa 
quantitat que va rebre l’any passat i que si sobre una mica s’ho quedi la Facultat per a utilitzar-ho per 
a impulsar la implementació dels nous graus. També ofereix la possibilitat que si algú té alguna 
necessitat més que no pot cobrir, que ho sol·liciti a la Facultat, doncs ja s’estudiaria si es pot cobrir 
amb els fons de la Facultat. 
 
Respecte a propers anys, creu que el model s’haurà de canviar, doncs haurà de tenir en compte la 
incorporació de noves titulacions, però que cal esperar a veure com queden les seccions en el nou 
reglament. Opina que s’haurà d’intentar simplificar el model i demana que, si es tenen suggeriments 
al respecte, es facin arribar al Deganat. 
 
S’obre un torn d’intervencions: 
 
-- M. Del Valle demana com és que en aquestes alçades no se’n sap res de la convocatòria 
extraordinària d’equipament. 
-- El vicedegà M. Baig i l’administradora A. Masip tendeixen a pensar que aquesta convocatòria ja 
no sortirà aquest any. 
 
-- C. Broto està d’acord en què es reparteixi el mateix que a l’any anterior. Respecte al futur, creu 
que els diners de les seccions no s’haurien de passar totalment als departaments, atès que les 
titulacions necessiten també una mica de pressupost. Explica, com a exemple, que la secció de 
Matemàtiques paga unes beques a estudiants de quart curs i de màster per a que ajudin a la titulació. 
 



S’aproven, per assentiment, les línies generals de distribució del Pressupost de Funcionament 
de l’any 2010. 
 
 
5.-  Aprovació, si s’escau, d’activitats que donen dret a reconeixement de crèdits de lliure elecció.  
 
El Vicedegà d’Ordenació Acadèmica  explica que la majoria de les activitats que es presenten ja han 
estat aprovades per l’Escola d’Enginyeries, i que se’ns demana que les aprovem per a que els nostres 
estudiants també les puguin cursar. 
 
 S’aproven, per assentiment, les activitats que donen dret a reconeixement de crèdits de lliure 
elecció presentades (doc1) 
 
 
6.- Presentació i aprovació, si s’escau, dels criteris d’accés per canvi d’estudis i convalidacions 
parcials d’altres sistemes educatius als estudis de grau de la Facultat de Ciències 
 
El Gestor Acadèmic Rafael Contreras explica que el 13 de maig el Consell Social va aprovar els 
criteris d’accés als estudis de grau de la UAB d’estudiants que accedeixen per trasllat d’expedient o 
per convalidació d’estudis universitaris estrangers i, que amb la normativa aprovada, les Facultats 
han d’aprovar quin percentatge (que ha d’estar entre el u i el deu per cent)  s’ofereix per aquestes 
vies d’accés. Comenta que la proposta que es presenta ha estat consensuada amb els coordinadors 
d’estudi, i que el criteri que s’ha seguit ha estat: el mínim (u per cent) per a les titulacions que 
omplen les places, i el màxim (deu per cent) per a les titulacions que no omplen les seves places. 
 
S’aproven, per assentiment, els criteris d’accés per canvi d’estudis i convalidacions parcials 
d’altres sistemes educatius als estudis de grau de la Facultat de Ciències. 
 
 
7.- Afers de tràmit. 
 
El degà llegeix alguns convenis de pràctiques en empreses que s’han signat i varis nomenaments de 
tribunals per a la realització de l’examen de la sisena convocatòria. 
 
 
8.- Torn obert de paraules. 
 
-- J. M. Lluch comenta que ja s’ha aprovat el model de dedicació docent i que els directors de 
departament havien sol·licitat que també s’elaborés un model de dedicació de recerca i un de gestió. 
Demana si ja hi ha alguna proposta, o se’n sap alguna cosa al respecte. 
-- El degà respon que no en sap res. 
-- J. M. Lluch opina que s’hauria de seguir insistint en aquest tema. 
-- L. Alsedà afegeix que si no hi estem alerta, quan arribarà una proposta ja serà per aprovació.  
 
-- M. Del Valle pregunta com està evolucionant el tema de les incompatibilitats dels nous graus, 
doncs el degà forma part de la comissió que les ha d’aprovar. 
-- El degà respon que el dia 21 hi haurà una reunió de la Comissió en què possiblement ja es tindrà 
un esborrany que es pugui fer públic. 
 
-- J. E. Llebot comenta que abans es rebia l’aulari d’exàmens en paper i que ara en canvi s’ha de 
buscar a la pàgina web, però que no és gens fàcil de trobar. 
-- R. Contreras puntualitza que des de la Gestió Acadèmica s’envia un correu electrònic als 
departaments amb el link per a que sigui fàcil de trobar. Està d’acord en què no és fàcil moure’s per 
les pàgines web oficials de la UAB, i creu que una solució seria posar, durant el període d’exàmens, 
el link de l’aulari d’exàmens a les notícies de la web. 
-- L. Alsedà opina que l’Àrea de Comunicació de la UAB té molta ideologia, però que sovint ha de 
recordar que ha d’estar al servei dels usuaris. Suggereix que ara hi ha programari que converteix la 



informació de les pàgines web en correus electrònics i que potser això podria simplificar aquests 
processos. 
-- El vicedegà F. Pi està d’acord en què cal tenir el link, ja que, si no, és difícil de trobar aquesta 
informació. 
-- El degà acorda que en període d’exàmens es posi el link a la primera pàgina de la web. 
 
-- El vicedegà  A. Teixell informa de que ja s’està treballant en la Jornada de Benvinguda del 20 de 
setembre  i que properament es tindrà un document. 
 
 
S’aixeca la sessió a les 18:10 hores de la tarda 
 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a catorze de juny de 2010. 
 
 
 
 
 
Vist i plau:     Secretària: 
Degà 
 


